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Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Katafa 
 
29-4/2011. szám 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. április 27-én 
(szerdán) 09 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott testületi ülésről. 
 
Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester,  

 Agg Tibor, 
 Kertész László és 
 Magyar Jánosné képviselők. 
 

Távol maradt: Papp Gyula alpolgármester 
 
Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal 

megbízott igazgatási ügyintéző, és 
 Ganyu Gyula a Katafai Sport Egyesület 

Elnöke. 
 

Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület határozatképes, így az ülést megnyitja. Napirendnek az alábbiakat 
javasolja, melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
– elfogad a következők szerint: 
 
Napirend: 
 

1) a.) A 2010. évben, támogatásban részesült civil szervezetek pénzügyi és szakmai 
beszámolója  
b.) Az önkormányzat 2011. évi elkülönített pénzalapjára beérkezett pályázatok 
elbírálása 

2) a.) Nádasd Körjegyzőség 2010. évi költségvetésének zárszámadása 
b.) Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének zárszámadása 

3) 2010. évi belső ellenőrzési beszámoló 
4) Különfélék 

a.) A kommunális munkás álláshelyre beérkezett pályázatok elbírálása 
b.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata 

 
 
1. Napirendi pont: 
 

        a.)   A 2010. évben támogatásban részesült civil szervezetek pénzügyi és                         
szakmai beszámolója 

  
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester tájékoztatja a képviselő- testületet, hogy a Katafai 
Sport Egyesület és a Katafai Lovas Sport Egyesület elszámoltatása megtörtént. Az 
Önkormányzat által kiutalt összeg és az elszámolt számlák egyeztek mindent rendben találtak. 
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     b.) Az önkormányzat 2011. évi elkülönített pénzalapjára beérkezett pályázatok 

elbírálása 
  

Kovács Ildikó megbízott körjegyző elmondja, hogy idén is a fent említett két civil szervezet 
adott be pályázatot, majd részletesen ismerteti a beérkezett igényeket. A Sport Egyesület 
támogatási igénye, 410.000,- Ft összegű, míg a Lovas Sport Egyesület 300.000,- Ft 
támogatást igényel. Az ismertetést követően átadja a szót a polgármester asszonynak 
 
Gérnyi Hajba Erzsébet polgármester megkérdezi Ganyu Gyulát a Sport Egyesület Elnökét, 
hogy kívánja-e szóban kiegészíteni az írásos kérelmüket.  
 
Ganyu Gyula a Sport Egyesület elnöke kiegészíti támogatási igényét, elmondja, hogy az 
előző vezetés idejéből 2002-2003. évből az APEH felé 50.000,- Ft tartozás halmozódott fel. 
Az elmúlt években próbálta méltányosságból töröltetni, de csak fizetési halasztást kapott, 
ezért szeretné ezzel az összeggel kiegészíteni az igényelt támogatást. A tartozás veszélyezteti 
a labdarúgócsapat, versenyeken való részvételét, ezért kéri a képviselő-testület támogatását. 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester elmondja, hogy a labdarúgó csapat jó szereplése 
Katafa hírnevét öregbíti, és a tavalyi költségvetés pozitív eredménye alapján javasolja a kért 
támogatás megítélését. Elmondja még, hogy gondok vannak a közterületek fűnyírásával 
(nincs elég munkaerő), és eddig a focipálya fűnyírását is az önkormányzat végezte, szeretné, 
ha mostantól az Egyesület átvenné a pálya gondozását. 
 
Ganyu Gyula elnök elfogadja, hogy az Egyesületen belül megoldják a fűnyírást, de a 
technikai eszközöket az önkormányzat - ahogyan eddig is - bocsássa rendelkezésükre. 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester válaszában elmondja, hogy az önkormányzat átadja 
a fűnyírótraktort, amennyiben megfelelő hozzáértő ember használja. Ezután rátér a Lovas 
Egyesület pályázatára. Mivel az ő részükről senki nem jelent meg, javasolja elfogadni 
300.000,- Ft-os támogatást. Majd kéri a Képviselő-testület tagjainak a véleményét a 
támogatási igényekkel kapcsolatban. 
 
A Képviselő-testület hosszabb megbeszélést követően 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

18/2011. (IV.27.) számú képviselő- testületi 
határozat: 
 
a.) Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2010. évben támogatásban részesült 
civil szervezetek pénzügyi és szakmai 
beszámolóját elfogadja. 
b.) Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete napirendre tűzte, és megtárgyalta az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetésében 
elkülönített pénzalapra beérkezett pályázatokat. 
A Testület úgy határozott, hogy a Katafai 
Lovas Sport Egyesület részére 300.000,- Ft, 
azaz Háromszázezer forint, míg a Katafa Sport 
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Egyesület részére 460.000,- Ft, azaz 
Négyszázhatvanezer forint támogatást biztosít 
az Önkormányzat 2011. évi költségvetése 
terhére a pályázati kiírásban meghatározott 
feltételek mellett.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére.  
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős:Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester   
 

 
2. Napirendi pont: 

 
  a.) Nádasd Körjegyzőség 2010. évi költségvetésének zárszámadása 
 

Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester elmondja, hogy a Körjegyzőség 2010. évi 
költségvetésének zárszámadására vonatkozó írásos előterjesztést minden képviselő megkapta. 
Átadja a szót a Körjegyző Asszonynak az előterjesztés szóbeli kiegészítésére. 
 
Kovács Ildikó megbízott körjegyző tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy az 
országgyűlési és az önkormányzati választásokkal kapcsolatos feladatok plusz költségekkel 
jártak. Ennek fedezetét, 2.558 E Ft-ot központi támogatásként kapott a körjegyzőség, ezáltal 
44.140 E Ft-ra módosul a bevételi és kiadási előirányzat. 
 
A zárszámadással kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzik el.   
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester szavazásra teszi fel a nádasdi Körjegyzőség 2010. 
évi költségvetésének zárszámadását. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza: 
 

19/2011. (IV.27.) számú képviselő- testületi 
határozat: 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a Nádasdi Körjegyzőség 2010. évi 
költségvetésének módosítására vonatkozó 
előterjesztést, valamint a Körjegyzőség 2010. 
évi zárszámadását 44.140,- E Ft bevételi és 
kiadási főösszeggel a melléklet szerint 
elfogadja.  
  
Felelős: Kovács Ildikó megbízott körjegyző 
Határidő: közlésre azonnal 

 
     b.) Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének zárszámadása 
 

Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester részletesen ismerteti az önkormányzat 2010. évi 
költségvetésének zárszámadását. Elmondja, hogy a bevételek 100%-ban teljesültek, és a 
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kiadások is a terveknek megfelelően alakultak, összességében jól gazdálkodott az 
önkormányzat.  
 
Ezután várja a képviselők kérdéseit, észrevételeit. 
 
Kérdés nem merül fel, így Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester szavazásra teszi fel az 
Önkormányzat 2010. évi költségvetésének zárszámadását, és megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozza és megalkotja az 
alábbi rendeletét: 
 

KATAFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

       2/2011. (IV. 28.) SZÁMÚ RENDELETE 
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 

ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL 
 

3. Napirendi pont: 
 
  2010. évi belső ellenőrzési beszámoló 
 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester elmondja, hogy az Önkormányzat 2010. éves belső 
ellenőrzési jelentését minden képviselő megkapta. A jelentés szerint az ellenőrzés során 
mindent rendben találtak. 
 
A Képviselő-testület részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester szavazásra teszi fel a beszámolót. Szavazás után 
megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – alábbi határozatot, hozza: 

20/2011. (IV.27.) számú képviselő- testületi 
határozat: 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete az Önkormányzat 2010. évi belső 
ellenőrzési jelentést az előterjesztésben 
foglaltak szerint elfogadja. 
 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 
Határidő: közlésre azonnal 
 

4. Napirendi pont: 
 
  Különfélék 
  a.) A kommunális munkás álláshelyre beérkezett pályázatok elbírálása 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester ismerteti a kommunális munkás állásra beérkezett 
kettő darab pályázatot. Az egyik pályázó nem falubeli, de szerinte ő lenne alkalmasabb a 
feladatra, mivel többnyire fűnyírási feladatokat kell ellátni és a fűnyírókat karbantartani, ezt 
egy férfi jobban el tudja végezni, mint egy nő. Kéri a képviselő-testület véleményét. 
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A képviselő-testület rövid megbeszélés után 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozza: 
 
 21/2011. (IV.27.)számú Képviselő-testületi 
 határozat:  
    

Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a kommunális munkás munkakör 
betöltésére, Gerencsér Sándor (An: Herczeg 
Ilona, Szül. Szombathely, 1975. 08. 21.) 9915 
Nádasd Petőfi Sándor út 25. szám alatti lakost 
alkalmazza. A Mt. 1992. évi XXII. Törvény 
76§. (1) bekezdése alapján, határozott időre, 
településrendezési feladatok ellátására, 2011. 
május 02-től – 2011. október 31-ig, 3 hónapos 
próbaidő kikötésével, teljes munkaidőben. 
Díjazása: bruttó 78. 000,- Ft/hó. 
 A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 
 

  a.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az alakuló ülésen már 
szó volt az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. A szabályzat 
felülvizsgálatát az alakuló üléstől számított 6 hónapon belül el kell végezni. A 
felülvizsgálattal az Ügyrendi Bizottságot bízta meg a testület. Az Ügyrendi Bizottság úgy 
nyilatkozott, hogy nem tartja indokoltnak az SZMSZ módosítását, mivel az a jelenlegi 
igényeknek megfelel, a törvényi szabályozás szerinti képviselők csökkent létszámát az 
alakuló ülésen a testület módosította. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület ezt követően 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza: 
 
 22/2011. (IV.27.)számú Képviselő-testületi 
 határozat:  
    

Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete elfogadja az Ügyrendi Bizottság 
javaslatát, mely alapján az alakuló üléstől 
számított 6 hónapos felülvizsgálati időtartam 
eredményeként nem módosítja az 
Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatát. 
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 
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Ezt követően Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester bemutatja a polgármesteri hivatal 
felújítási munkálatairól kért árajánlatot. Részletesen megbeszélik a tennivalókat, majd 
megkérdezi a képviselőket van-e valamilyen kérdés hozzászólás. 
 
Kertész László képviselő elmondja, többen megkeresték, hogy Károlyi Barnabás udvarán 
nagy rendetlenség van, megkérdezi, hogy mit lehet tenni ez ügyben. 
 
Agg Tibor képviselő érdeklődik, hogy mikor lesz a belterületi mellék utak kavicsozása. 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester válaszol a kérdésekre, majd az ülést 10 óra 45 
perckor bezárja. 
 
 
 

K. m. f. 
 

 
 
 
 Gérnyiné Hajba Erzsébet Kovács Ildikó 
 polgármester körjegyzői feladatokkal megbízott 
  igazgatási ügyintéző 


